Spoorboekje
12-05-2020

Onderwijs dichtbij.

Hoe ONTMOETEN we elkaar?
Samen leren, omdat samen toch écht leuker is
stap 1

stap 2

stap 3

stap 4

stap 5

12 mei

19 mei

26 mei

2 juni

?

Reggesteyn-moment
Presenteren
Spoorboekje Reggesteyn

Reggesteyn-moment
Presentatie aangepast spoorboekje Reggesteyn + handvatten

Reggesteyn-moment
Spoorboekje en handvatten
liggen klaar voor vertrek

School open

•

•

Onze Missie
We willen leerlingen begeleiden
bij het ontdekken van wie ze zijn
en wie ze kunnen worden door te
leren van en met elkaar. We willen
ons verbinden aan onze leerlingen, aan onze
omgeving en aan elkaar, zoals God zich aan
ons verbindt.

•

Uitgangspunten
onderwijs op school

2. We brengen de ontwikkeling
van elke leerling in beeld en
expliciteren de individuele
behoeften. De mentor is de spil in (het monitoren en coachen van) dit ontwikkelproces.
3. We werken in kleine groepen; waar mogelijk in vaste
groepssamenstellingen.

• Wij willen er zijn voor alle
kinderen.
Daarom zorgen we voor een
breed onderwijsaanbod, toegankelijk en
dichtbij.

Richtlijnen RIVM

Houd 1,5 meter afstand.
Uitzondering voor gezinnen/huishoudens en
kinderen t/m 12 jaar onderling.

Was vaker je handen.

4. Alle vakken worden aan
geboden.
5. De fysieke leeromgeving
beperkt zich niet tot het klas
lokaal, maar kan ook elders
in en buiten de school vorm
krijgen.

• Wij willen elk kind zien, echt
leren kennen.
Daarom zorgen we voor een kleinschalige, veilige organisatie van onderwijs.

6. We houden ons aan de richtlijnen van de overheid en het
RIVM.

• Wij vertrouwen in de mogelijk
heden tot ontwikkeling van
ieder mens en dagen elke
leerling dus uit.

• Wij leren en werken zoveel
mogelijk samen, ook in en
met onze omgeving.

•

1. Ontmoeting en verbinding
staan centraal.

Visie op onderwijs

• Kansengelijkheid vraagt om
ongelijk onderwijs.
Daarom werken we zoveel
mogelijk op maat, rekening houdend met
verschillen.

•

7. We volgen het protocol van
de VO-raad.

Heb je verkoudheidsklachten?
Blijf dan thuis en ziek uit.
Ben je ook benauwd en/of heb je koorts?
Dan moet iedereen in het huis thuisblijven.

Protocol van de VO-raad:
vo-raad.nl/nieuws/voorlopig-protocol-heropenen-vo-scholen-gepubliceerd

8. We behouden (volop)
afstandsonderwijs: wat op
afstand kan, doen we ook
op afstand.
9. De school gaat open voor
activiteiten die de meeste
meerwaarde hebben t.o.v.
afstandsonderwijs. Denk aan: praktijklessen
en bepaalde vormen van toetsen.

alleen samen krijgen we

leren voor elkaar

Voor informatie: zie DWO
of neem contact op met
je leidinggevende.

